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Klar for orgelkonsert i kirka

Les på
BAnett

Søndag blir det en variert orgelkonsert i Brønnøy kirke, med innledning til hver sang. Da spiller organist Elena Ebbesen under
tittelen «Fra Buxtehude til Mons Leidvin Takle». Hun vil framføre
musikk av norske og danske komponister, mens den musikkyndige vikarpresten Hans Arne Akerø i Brønnøy skal fortelle historien om komponistene og verkene.
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Mye å gjøre for Aker Solutions

Anleggssjef Geir Frode Risa hos Aker Solutions på Strendene
utenfor Sandnenssjøen mener at oppdragssituasjonen er
bedre enn noensinne. For tiden produseres en såkalt template, ei bunnramme, til Kristin Sør-prosjektet som er under
bygging. Den skal romme fire brønner og veier rundt 300
tonn.

Inger-Gunn Sande introduserer siviløkonom
Audun Iversen fra Nofima under Campus
Blå-konferansen på Toft. Foto: Simon Aldra

Den første Campus Blå-konferansen åpnet

Nofima-økonom mener at
kysten holder liv i Oslo
Syv av åtte tusen som
jobber med sjømat i
Oslo er direkte
sysselsatt med råvarer
fra kysten, sa han.
TOFT

SIMON ALDRA

Torsdag var det Campus Blåkonferanse. Etter at rektor Alexander Halsen på Campus Blå og
konferansier Inger-Gunn Sande
hadde presentert seg fikk de
oppmøtte
en
overraskelse,
nærmere bestemt fiskeri- og
havminister Bjørnar Skjæran
(Ap), med på videoopptak. Han
beklaget at han ikke kunne
komme.
– Beklagelsen er jo først og
fremst til meg selv, jeg har sett på
programmet, det er veldig spennende, sa Skjæran.
Han mente Helgeland er et
godt eksempel på hvordan havbruksnæringene skaper arbeidsplasser og verdiskapning.

– Det sier noe om de enorme
mulighetene som finnes og jobben vi har fremover, sa ministeren.

Stort på Sør-Helgeland
Man må kunne si at Paul Birger
Torgnes var på hjemmebane på
mer enn ett vis, men han snakket
som styreleder i Sjømat Norge,
som representerer «hele verdikjeden unntatt fiskeleddet», som
han formulerte det.
– Sjømatnæringa er i en rivende utvikling, og vi får trolig
ny eksportrekord med 120 milliarder kroner i år. En ny rapport
viser at det er 93.000 årsverk i
sjømatnæringa, og det er et
enormt potensial videre. Mange
snakker om en femdobling av
produksjonen innen 2050, da er
det all grunn til å tro at vi vil

være Norges største næring.
Ifølge Torgnes er 4,2 av oppdrett i Norge på Sør-Helgeland
om man tar utgangspunkt i fordelingen av penger fra havbruksfondet.
– Brønnøy kommune produserer 25.000 tonn laks, det er 2
prosent av volumet i Norge, men
Brønnøy har bare 0,8 prosent av
lokalitetene, sa han som et eksempel på at det også er høy produksjon i Brønnøy.

Rart med redusert fiskeri
Fiskerinæringa går det ikke like
godt med, ifølge ham kommer
bare 1 prosent av sjømaten fra
Sør-Helgeland fra den.
– Det er litt rart, for på 60–70tallet var det store fiskebedrifter
med hundrevis av ansatte i Brønnøysund, som Findus, og et 30-

På 60–70-tallet var det store fiskebedrifter
ymed
hundrevis av ansatte i Brønnøysund

Paul Birger Torgnes syns det er rart med lite fiskerinæring i Brønnøy

tall reketrålere, sa Torgnes.
Han pekte også på tang, der
Brønnøy er en stor aktør.
– 20–30 prosent av tangproduksjonen i Norge landes og
foredles i Brønnøy, sa han.

Fra sentrum til periferi
Audun Iversen er siviløkonom i
Nofima, et matforskningsinstitutt der staten er majoritetseier.
Han snakker om verdiskapningen innen sjømatnæringen, og at
den har økt voldsomt de siste 5–6
årene.
Ett poeng han fremhevet er at
verdiskapningen har flyttet seg
fra sentrum til periferi.
– Verdiskapningen blir stadig
større i distriktene og de mest
perifere kommunene i landet. I
2010 hadde de sentrale kommunene høyest verdiskapning per
sysselsatt, i 2018 var det de minst
sentrale kommunene i landet
som hadde det. Det er en utvikling jeg tror sjømatnæringen skal
ha stor del av æren for.
Vevelstad er kommunen i landet med femte høyest verdiskapning per ansatt i sjømatnær-

inga, kunne han fortelle.
Ifølge Iversen sank kostnadene i næringa år etter år lenge,
men fra og med 2015 har kostnadene økt hvert år. Lakselus koster for eksempel næringa 6 milliarder kroner i året i direkte
kostnader, men den totale kostnaden kan være noen milliarder
høyere om man tar med indirekte konsekvenser.

Kysten holder liv i Oslo
Han tror semilukkede og lukkede anlegg har størst potensial.
– De kan legges mye tettere
land enn man kan med dagens
lokaliteter, sa han.
En av kommunene som sysselsetter flest i sjømatnæringa i
Norge er Oslo; rundt 8.000.
– Men 7 av de 8.000 som er sysselsatt i Oslo er ansatt med kjøpt
av varer og tjenester. Kysten
holder liv i Oslo sånn sett, sa han
til jubel i salen.
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